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Nr 30
28. aprill 2014
HTG INFO

Koolipere õnnitleb
	õpetaja Toomas Jürgensteini, kellele vilistlaskogu aseesimees Mart Orav andis viimase koolikella aktusel üle selle aasta vilistlaskogu õpetajapreemia; 
	abiturient Thorny Valku, kes võitis ETV saatesarja „Rakett 69“ konkursi.

Juhtkond tänab
	õpetajaid Eha Paabot ja Ülle Seevrit õpilaste konkurssideks ettevalmistamise eest;
	väitlejate juhendajaid Virve Kassi, Anni Nöpsi, Birgitta Otsa, Toomas Ginterit (kõik HTG vilistlased) ning Kristin Partsi, Joosep Tiksi, Martin Tiitmaad (kõik Tartu Ülikool) ja Herman Kelomeest (Tartu linnavolikogu) õpilaste väga eduka ettevalmistamise eest väitluskonkurssideks;
	11.b klassi õpilasi ning nende klassijuhatajat Külli Rootsit viimase koolikella aktuse korraldamise eest abiturientidele.

Õppetöö
	Õpetaja A. Mägi osaleb 29. aprillil koolide digitulevikuks ettevalmistamise koolitusprogrammi „Digipööre“ avaüritusel.
	30. aprillil ja 5. mail, kui abituriendid sooritavad riigieksameid, on koolimaja eksamitega mitte seotud isikutele suletud.
	2. mail õpilastele koolimajas õppetööd ei toimu. Koolimaja on avatud 9.00st-13.00ni.
	11.c klass ja klassijuhataja E. Timak külastavad 30. aprillil ja 10.c klass koos klassijuhataja E. Paaboga 5. mail Tartu Ülikooli Chemicumi. 
	2.-5. maini sooritavad 11.d ja 11.e klassi õpilased humanitaarsuuna välipraktika. Õpilastega sõidavad kaasa klassijuhatajad A. Ristikivi ja T. Jürgenstein.
	3.-5. maini sõidavad õppeekskursioonile Peterburi 11.b ja 11.c klassi õpilased koos klassijuhatajate K. Rootsi ja E. Timakuga.
	Alates 6. maist toimuvad kehalise kasvatuse tunnid TÜ staadionil.
	IV perioodi järelarvestused toimuvad 6.-9. maini.

teisipäev, 6. mai
kell 15.50 eesti keel õp L. Tepp ja T. Pluum (102)
kolmapäev, 7. mai
kell 14.15 füüsika õp J. Paaver (213)
kell 15.40 matemaatika õp H. Kiisel ja õp E. Timak (139)
kell 15.45 ajalugu ja ühiskonnaõpetus õp A. Ristikivi (141)
kell 15.50 kunstiajalugu õp P. Beier (203)
neljapäev, 8. mai
kell 15.40 bioloogia ja geograafia (225)
kell 15.45 keemia õp E. Paabo (217)
kell 15.45 füüsika õp S. Oks (202)
	6. mail on tundide ajad muudetud, toimuvad klassijuhataja infominutid, ilmub järgmine infoleht.
Tundide ajad teisipäeval, 6. mail
1. tund 8.05-9.20

2. tund 9.30-10.45
klassijuhataja infominutid
I söögivahetund
3. tund 11.25-12.40
II söögivahetund
4. tund 13.00-14.15
5. tund 14.25-15.40
Klassijuhataja infominutid toimuvad pärast 2. tundi (kell 10.45-11.05) ruumides
10.a - 206	11.a - 136
10.b - 144	11.b - 220
10.c - 202	11.c - 139
10.d - 203	11.d - 141
10.e - 217	11.e - 107
	Teisipäeval, 6. mail 5. tunni ajal toimub 11. klassi õpilastele aulas Tartu Ülikooli professori Raul Eametsa loeng. Loengust osavõtt on kõigile 11. klassi õpilastele kohustuslik.
	Õpilastel, kellel on õppeaasta vältel ebaõnnestunud mõne kursuse arvestus või nad soovivad oma tulemust parandada, on võimalus sooritada kordusarvestus. 12. klassi õpilased sooritavad kordusarvestusi 26.-30. maini, 10.-11. klassi õpilased 16.-18. juunini. Kordusarvestust sooritada soovijatel tuleb esitada õppenõukogu nimele avaldus. Avalduste blankette saab alates 6. maist kooli kantseleist. Avaldusel peab olema aineõpetaja arvamus ning allkiri. Täidetud avaldus tuleb esitada õppealajuhatajale hiljemalt 19. maiks. Õppealajuhataja A. Punga puhkusel viibimise ajal (12.-18.05) viia avaldused õpetajate toa (208) laual olevasse kasti.

V perioodi õnnetunnid toimuvad reedel, 9. mail (90 minutit), 16. mail ja 30. mail (90 minuti) kell 15.45 ruumis 221.
	Järgmise, 2014/2015. õppeaasta töö planeerimiseks on vaja teada 10. ja 11. klassi õpilaste vabaainete kursustel osalemise soovi ning humanitaarharu õpilaste soovi jätkata matemaatika õppimist kas laia või kitsa õppekava alusel. 10. ja 11. klassides palutakse läbi viia küsitlus esialgsete soovide kohta. 

Kursuste valik ja toimumise aeg (periood) võib sügiseks muutuda. 
Pakutavate kursuste valik on õpilastele vabatahtlik, kuid kursusele registreerunutele on selle läbimine kohustuslik.
Valikud ei ole õpilaste jaoks lõplikud, neid saab õppeaasta alguses, 2014.a. septembris, muuta. Andmed palutakse viia õppealajuhatajale 30. maiks.
Muudatused tunniplaanis
teisipäev, 29.04
10.a	1. tund kirjandus õp. L. Tepp – 144 (5. tund jääb ära)
2. tund vene keel õp. L. Titova/O. Titova – 301/302
	3. tund ajalugu õp. K. Punga – 144
11.a	1. tund informaatika jääb ära, vene keele tund toimub
Abiturientidele
	Eesti keele kirjalik riigieksam toimub 30. aprillil ja inglise keele kirjalik riigieksam 5. mail. Eksam algab kell 10.00.

Inglise keele eksami suuline osa toimub vastavalt koostatud ajakavale 6.-9. maini või 12. mail.
	12. klasside järgmine klassijuhataja infotund
toimub esmaspäeval, 12. mail. Täpne aeg ja ruum teatatakse 6. mai infolehes. 

	Matemaatika konsultatsioonid teisipäeval, 6. mail
12.a	õp. Ü. Hüva 3. tund - 136/105

12.b	õp. H. Kiisel 2. tund - 135
12.c	õp. K. Orav-Puurand 2. tund - 227
12.d	õp. K. Orav-Puurand 3. tund - 227
12.e	õp. K. Orav-Puurand 4. tund - 227
Informatsioon edasiste konsultatsioonide kohta ilmub 6. mai infolehes.
Teated
	Alates teisipäevast, 29. aprillist on ruum 136 remondis. Kõik nimetatud ruumi planeeritud tunnid toimuvad remonditööde lõppemiseni ruumis 105.
	6.-12. maini toimub III korruse inglise keele klassiruumides 308, 309 ja 312 inglise keele riigieksami suuline osa. Nimetatud ajavahemikul on õpilaste puhkeruum avatud vaid eksaminandidele.
	22. aprillist kuni 13. juunini on infojuhi Heivo Kikkatalo juures praktikal IT-süsteemide spetsialisti eriala õppur Riho Lehiste Tartu Kutsehariduskeskusest.
	2.-3. maini toimub kooli aulas Eesti tantsuõpetajate rahvatantsurühma laager.

Kooli kevadkontsert toimub reedel, 9. mail kell 18.00 Tartu Ülikooli aulas. Kontserdi peaproov ülikooli aulas algab teisipäeval, 6. mail kell 16.00 lauljatele ja kell 17.30 tantsijatele. Kaheeuroseid pääsmeid, saab osta huvijuhi käest kuni 8. maini.
Olümpiaadid ja võistlused
	21. ja 22. aprillil toimus Eesti võistkonna valikvõistlus matemaatikas, kuhu oli kutsutud 19 õpilast. Valikvõistluse võitis Simmo Saan (11.b) klassist.
	23. aprillil toimunud 35. keemiaviktoriini lõppvoorus saavutas HTG võistkond koosseisus Hans Daniel Kaimre, Mikk Kull ja Raul Rinken (kõik 11.b) Nõo Reaalgümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi järel kolmanda koha.
	Lauriine Kalajas (10.d) saavutas I koha õpilaste teadustööde riiklikul konkursil põhikooliastmes tööga „Uus wimberlik eesti keel“.
	Väitluse Eesti meistrivõistluste kolmandal etapil läks treffneristidel jätkuvalt hästi: 

1. koht võistkond Stalker koosseisus Siim Kurvits (12.c), Tuule Sõber (12.b) ja Laura Katrin Leman (12.c).
3. koht võistkond Vassili Vares koosseisus Jüri Lääs (12.c), Kaur Kristjuhan (12.b) ja Jerzy Edvard Kaplinski (12.b).
4. koht võistkond Twisted Sisters koosseisus Maria Johanna Kull (11.e) ja Kai Aet Salvan (12.e). 
5. koht võistkond Oponendid koosseisus Carl‑Marin Keerberg (10.d), Oliver Issak (10.b), Kristo Pullerits (10.d).
Kõnelejate individuaalarvestuse tulemused:
1. koht - Siim Kurvits
2. koht - Carl Martin Keerberg
5. koht - Tuule Sõber
8. koht - Kaur Kristjuhan
11. koht - Laura Katrin Leman
	Eesti meistrivõistluste üldarvestuse tulemused kolme etapi kokkuvõttes:

1. koht võistkond Stalker koosseisus Siim Kurvits, Tuule Sõber ja Laura Leman.
3. koht võistkond Twisted Sisters koosseisus Maria Johanna Kull, Kai Aet Salvan.
4. koht võistkond Vassili Vares koosseisus Jüri Lääs, Kaur Kristjuhan ja Jerzy Edvard Kaplinski.
7. koht võistkond Oponendid koosseisus Carl‑Marin Keerberg, Oliver Issak, Kristo Pullerits.
Üldarvestuse kõnelejate individuaalarvestus:
1. koht Siim Kurvits
2. koht Tuule Sõber
5. koht Maria Johanna Kull
6. koht Kaur Kristjuhan
9. koht Carl Martin Keerberg
10. koht Laura Katrin Leman
Õpetajad
	Neljapäeval, 24. aprillil andis õpetaja Ülli Roostoja Hea Kolleegi taldriku õpetaja Erika Hundile. Õnnitleme!

Õpilased
	10.e klassi õpilased külastasid reedel, 25. aprillil Patarei vanglat, Telemaja ja KUMU. Oli väga hariv päev toredate inimestega.

Kooli hoolekogu
	Teisipäeval, 6. mail toimub hoolekogu koosolek, kus kooli juhtkond tutvustab hoolekogu liikmetele õpetajate ja teiste koolitöötajate tunnustamise süsteemi, samuti otsustatakse Mauruse stipendiumi saajad. Koosolekul osaleb ka vilistlaskogu aseesimees Mart Orav.

Raamatukogu teated
	30. aprillil möödub 150 aastat luuletaja ja proosakirjaniku Juhan Liivi sünnist. Kooli raamatukogus on avatud ülevaatenäitus tema elust ja loomingust.

10. ja 11. klasside õpilastel palutakse tagastada kõik mittevajalikud õpikud ja raamatud kooli raamatukokku 28. ja 29. aprillil. Maikuus õpikuid vastu ei võeta.
Söökla teated
	Alates 6. maist on söökla avatud kell 10.30‑14.30.



Päikeselisi kevadpühi
kogu kooliperele!

